
Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

Actief zijn bij Huurdersvereniging Noord-Limburg betekent 
bijdragen aan een groeiende, dynamische groep vrijwilligers, 

die de huurders in woningen van Wonen Limburg vertegenwoordigt 
in Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
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Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de belangen behartiging te 
verbeteren. Een uitdaging waaraan jij een bijdrage kan leveren.

De uitdaging
Wij zijn op zoek naar een redacteur - website onderhoud. Je gaat je bezighouden 
met de communicatie en berichtgeving richting onze leden en andere 
belangstellenden. De focus richt zich hierbij op het maken van teksten over 
regionale en landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de huurders en 
op het onderhouden van de website. Hierbij hoort ook het meedenken over de 
indeling, gebruiksvriendelijkheid en navigatiestructuur. Op termijn willen we de 
communicatie ook uitbreiden via andere socialmediakanalen.

Dit ben jij
• Je wilt dat huurders wonen in een leefbare buurt, voor een betaalbare huur en 

dat ze zeggenschap hebben over hun eigen woonsituatie.
• Je bent bij voorkeur 15 uur per maand beschikbaar om te besteden aan 

werkzaamheden voor de HVNL.
• De computer heeft geen geheimen voor je. Je bent communicatief en collegiaal 

naar je medebestuurders.

Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de gelegenheid te geven ‘te snu� elen’ aan de manier 
waarop wij onze taak invullen. Een van de bestuursleden van HVNL is je vaste 
contactpersoon. Er is een mogelijkheid om op ons kantoor te werken. In ieder 
geval is daar op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur altijd 
iemand aanwezig. Tot slot bieden we je een vergoeding van € 5,- per uur en een 
reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer, met een maximum € 170,- 
per maand en van € 1.700,- per jaar.

Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Laat ons telefonisch of 
per e-mail weten of je hier belangstelling voor hebt, dan zoeken we samen een 
geschikte datum.


